РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА

Информација о спроведеним активностима у борби против трговине
људима

Прва седница Савета за борбу против трговине људима, којом је председавао
председник Савета, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова др Небојша
Стефановић, одржана је 7. децембра 2017. године.
На наведеној седници усвојени су закључци којима је, између осталог, предвиђено да
ће се у циљу ефикаснијег спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине
људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године ангажовати
потребни ресурси како би се хитно унапредио систем идентификације жртава трговине
људима.
У циљу унапређења идентификације жртава трговине људима, обавештавамо вас о
успостављеним институционалним капацитетима за системски одговор друштва
Републике Србије на проблем трговине људима:
•

•

•

Влада Републике Србије је на седници одржаној 4. августа 2017. године усвојила
Стратегију прегенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом
и заштите жртава 2017-2022. године са пратећим Акционим планом. Стратегија
има за циљ да обезбеди свеобухватан и континуиран одговор друштва на трговину
људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, на тај начин што
ће се унапредити систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања
трговине људима, посебно женама и децом.
Влада Републике Србије је на седници одржаној 12. октобра 2017. године донелаг
нову Одлуку о образовању Савета за борбу против трговине људима и именовању
њених чланова: за председника др Небојша Стефановић, потпредсеник Владе и
министар унутрашњих послова, а за чланове: министар финансија Душан Вујовић,
министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ћорђевић, министар здравља
Зоран Лончар и министар правде Нела Кубуровић. Главна улога Савета је да
дефинише националну политику борбе против трговине људима, да предлаже мере,
прописује и усваја стратешке и свеопште циљеве у борби против трговине људима.
У оквиру седишта Дирекције полиције образована је Канцеларија за координацију
активности у борби против трговине људима на националном нивоу са

•

•

мултидисциплинарним приступом. Задатак Канцеларије је да прати, координира,
надзире и усмерава примену мера и радњи које за циљ имају борбу против трговине
људима, да прати, координира, надзире и усмерава имплементацију нове
националне Стратегије, као и да припрема седнице Савета за борбу против
трговине људима и на оперативном нивоу спроводи одлуке Савета. За све
евентуалне информације и подршку у спровођењу Стратегије и Акционог плана
контакт телефони Канцеларије су 011/3200-604, 3200-603,3200-685 или мејл адреса:
natco@mup.gov.rs.
6. октобра 2017. године Решењем Владе Републике Србије именован је Национални
координатор за борбу против трговине људима, чија је улога да омогући
координацију и реализацију свих активности у вези борбе против трговине људима,
кроз локалну, регионалну и међународну сарадњу свих релевантних субјеката,
владиних, невладиних и међународних организација.
Априла 2012. године одлуком Владе основан је Центар за заштиту жртава трговине
људима, као установа социјалне заштите при Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Центар обавља послове процене стања, потреба, снага
и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује
адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима, у циљу њиховог опоравка и
реинтеграције. За пријаву сумње да је нека особа жртва трговине људима
(претпостављена жртва) контакт телефон Центра је 063 610 590 или мејл адреса:
sluzbazak@centarzztlj.rs.

Председник Савета за борбу против трговине људима и министар унутрашњих послова
др Небојша Стефановић донео је 17. октобра 2017. године Решење о образовању
Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања
трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године.
Један од задатака Посебне радне групе је да прати и оцењује испуњеност циљева
Стратегије, процењује ефективност, ефикасност и релевантност спроведених
активности, детаљније анализира проблеме и препреке које су настале у процесу
спровођења Стратегије и ирепознају остварена побољшања у раду, како би се створили
услови за предлагање нужних измена и допуна.
Члан Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања
трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године,
испред Канцеларије за људска и мањинска права, је Владимир Шоћ, самостални
саветник, а његов заменик Зоран Пањковић, саветник.
Посебна радна група за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања
трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године
одржала је свој први састанак 30. новембра 2017. године у просторијама зграде „Палата
Србијаˮ.

На седници одржаној 7. децембра 2017. године Савет за борбу против трговине људима
је донео је закључак којим се усваја симбол Републике Србије против трговине људима
„СРБИЈА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА. СРБИЈА – ЗЕМЉА СЛОБОДНИХ
ЉУДИˮ.

